
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
สมัยที ่38 คร้ังที ่12  

วนัพุธที ่24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.  
ณ ห้องปร๊ินซ์ พาเลซ 2-3 โรงแรมปร๊ินซ์ พาเลซ ถนนด ารงรักษ์ กรุงเทพฯ 

รายนามคณะกรรมการทีม่าประชุม 
1. นายวชิิต   ประกอบโกศล  นายกสมาคมฯ 
2. นายสุรวชั  อคัรวรมาศ  อุปนายกฯ 
3. นายไพรัตน์  ห่านศรีสุข  อุปนายกฯ 
4. ดร.สุมาลี  วอ่งเจริญกุล  เลขาธิการฯ 
5. นายพรสวสัด์ิ  นวพล   นายทะเบียน 
6. นายชินรัตน์  ชินบุรี   กรรมการกลาง 
7. นายวรีะ   บ ารุงศรี   กรรมการกลาง 
8. นายวชิยั   สหสัสพล  กรรมการกลาง 
9. นายยทุธนา  เหล็กเพช็ร  กรรมการกลาง 
10. นายปรีชา  จ าปี   กรรมการกลาง 
11. นางสาวสุธาทิพย ์ ชฎาวฒัน์  กรรมการกลาง 
12. นายเชิดศกัด์ิ  ดาวแกว้   กรรมการกลาง 

รายนามคณะกรรมการทีต่ิดภารกจิไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
1. นายสแตนเลย ์ซิททั  ติง   อุปนายกฯ 
2. นางม่ิงขวญั  เมธเมาลี   อุปนายกฯ 
3. นางพรทิพย ์  หิรัญเกตุ  อุปนายกฯ 
4. นายคงั    อาย จอง  อุปนายกฯ 
5. นายเอกสิทธ์ิ  โชติกเสถียร  เหรัญญิกฯ 
6. นายผดุงชยั   พิสุทธาดามงคล  ปฏิคม 
7. นายทองอยู ่  สุภวทิยากรณ์  ประชาสัมพนัธ์ 
8. นายอมัพล  แซ่ตนั   กรรมการกลาง 
9. นายจ าเริญ  วศิวชยัพนัธ์  กรรมการกลาง 
10. นางสาวบงัอร  จานสันเทียะ  กรรมการกลาง 
11. นายอดิสร  ยงักีรติวร  กรรมการกลาง 
12. นายชรินทร์    ฟามฟู่    กรรมการกลาง  
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เร่ิมประชุมสมาชิกเวลา 10.00 น. 
วาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ โดย คุณวชิิต  ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ 

 1.1 แนวโน้ม สถานการณ์ ท่องเทีย่ว 
 ขณะน้ีเห็นว่าน่าจะพอมีโอกาส ท่ีจะมีชาวต่างชาติเดินทางในประเทศไทย ซ่ึงไม่ใช่

นักท่องเท่ียว แต่เป็นชาวต่างชาติท่ีพ  านักอาศยัอยู่ในประเทศไทยก่อนแล้ว จากท่ีประชุม
ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เดือนกรกฎาคม 
จนถึงเดือนกนัยายนน้ี จะมีชาวต่างชาติเขา้มาแน่นอน แต่เขา้มาแบบมีเง่ือนไข เช่น นกัธุรกิจ 
นกัลงทุน นกัวิชาการ หรือผูท่ี้พ  านักในประเทศไทย ผูท่ี้ตอ้งการเขา้มารักษาทางการแพทย์
ทางเลือก โดยตวัเลขน่าจะอยูท่ี่ 40,000 คน ประเทศท่ีควรจบัคู่ หรือ Travel Bubble ก็ตอ้งเลือก
กลุ่มประเทศท่ีปลอดภัยแล้ว ได้แก่ ลาว ไต้หวนั เวียดนาม จีน กัมพูชา พม่า ตั้ งแต่เดือน 
กรกฎาคม จนถึงเดือนตุลาคม 2563 (ไตรมาสท่ี 3) นกัท่องเท่ียวน่าจะยงัไม่มีเขา้มา ประเทศท่ี
ยงัเป็นสีเหลือง ได้แก่ ญ่ีปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลี แนวโน้มปลายปีน่าจะมีโอกาสมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาได้ ขณะน้ี รัฐบาลอนุมติัอุดหนุนด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ ไทย
เท่ียวไทย ท่องเท่ียวปันสุข ซ่ึงเห็นว่าในส่วนของสมาคมฯท่ีท าดา้นตลาดอินบาวด์เป็นส่วน
ใหญ่ 

 1.2 สถิตินักท่องเที่ยวของสมาคมฯ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ซ่ึงตัวเลขยังเป็น 0 นับว่าเป็น
ข้อมูลทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน  
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระที ่2   รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน กุมภาพนัธ์  2563 สมัยที ่38 คร้ังที ่ 11 
  ในวนัพฤหัสบดีที่  27  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ช้ัน 

2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ จ านวน 13 หน้า 
 
   มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระที ่3 รายงานสถานภาพสมาชิก โดยนายพรสวสัดิ์  นวพล ต าแหน่ง นายทะเบียน รายงาน 
 3.1  สถานภาพสมาชิกสมาคมฯ ณ วนัที ่24 มิถุนายน 2563 ดังนี ้

สมาชิกสามญั จ านวน 1,215 ราย สมาชิกสมทบ จ านวน 451 ราย สมาชิกกิตติมศกัด์ิ จ  านวน 5 
ราย รวมเป็นจ านวน 1,671 ราย 

 3.2  แนะน าสมาชิกใหม่ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ดังนี ้
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1.บริษทั ไซ โอม ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั SAI OM TOUR AND TRAVEL CO.,LTD. เลขท่ี
สมาชิก 04640 สมาชิกสามญั ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย โดยมี นางสาวชาลิณี  อินทอง
ปาน เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 6/103  หมู่ท่ี 6  ต าบลนาเกลือ  อ าเภอ
บางละมุง จงัหวดัชลบุรี  20150 โทรศพัท ์: 038-411-295, 097-239-6497 แฟกซ์ 038-411-295  
neeraj@saiomtravel.com Website : www.saiomtravel.com 
 

2.บริษทั ฟูล เซอร์เคิล ทวัร์ แอนด์ ทราเวล (ไทยแลนด์) จ  ากดั FULL CIRCLE TOUR AND 
TRAVEL (THAILAND) CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04641 สมาชิกสามญั  ประเภท  INBOUND  
ตลาด  อินเดีย โดยมี นายวิเวก วาจูไบ อมิปารา เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ส านกังานใหญ่  
เลขท่ี 127 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี 20150โทรศพัท ์ 099-189-
2211, 093-142-7391 แฟกซ์  - E-mail  : apk.phopan@gmail.com 
 

3.บริษทั อาร์เอ็นพี สวีท จ ากดั RNP SUITE CO.,LTD. (CANALIS A HOTEL) เลขท่ีสมาชิก 
04641 สมาชิกสมทบ ประเภท โรงแรม โดยมี นางสาวถนอมศรี  จงประเสริฐพร เป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 1599/1 ถนนลาดกระบงั  แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 
ก รุ ง เ ทพมหานคร  1 0 5 2 0  โทรศัพท์   0 - 2 3 2 7 - 1 5 5 5 , 08 1 - 9 1 4 - 7 6 7 3  E-mail  :  
info@canalissuvarnabhumi.com Website :  www.canalissuvarnabhumi.com 
 

4.บริษทัวา่น เซ่ิงจ ากดั WAN SHENG CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04642 สมาชิกสามญั ตลาดจีน 
โดยมี คุณกัญญาภทัร แซ่เจา้ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 280  ซอย
ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์
0-2559-3888 แฟกซ์ - E-mail : wansheng6688@gmail.com เวบ็ไซต ์- 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

  
วาระที ่ 4 การรายงานกิจกรรมสมาคมฯ ในเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2563 โดย ดร.สุมาล ี ว่องเจริญกุล 

เลขาธิการ รายงาน 
 4.1 โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต ่า (Soft Loan) จากธนาคารออมสิน และ SME Bank หรือ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจน าเทีย่ว ได้กู้สินเช่ือในอัตราดอกเบีย้พิเศษ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการ
ด าเนินงาน โดย SME Bank มีจ  านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ “สินเช่ือรายเล็ก Extra 
Cash” เติมทุน หนุน SMEs ธุรกิจท่องเท่ียว สู้ภัย โควิด 19 และ 2.โครงการ “สินเช่ือเพื่อ
ยกระดบัเศรษฐกิจชุมชน Local Economy Loan หรือ LEL 
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 4.2 สัญลักษณ์ "มาตรฐาน SHA" รับ New Normal ท่องเที่ยวไทย ซ่ึงเป็นโครงการของการ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยอยากให้ผูป้ระกอบการทุกรายไดรั้บมาตรฐานฯ พร้อม
ตราสัญลักษณ์ SHA น้ี  เพื่อให้ เ กิดความมั่นใจต่อนักท่อง เ ท่ียว ทั้ ง น้ี  เ น่ืองจากย ัง มี
ผูป้ระกอบการหลายราย ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดบริษทั จึงอยากประชาสัมพนัธ์ให้ท่านเขา้ไปสมคัรเพื่อ
เตรียมความพร้อมไวล่้วงหนา้ โดยตอบค าถามตามขั้นตอนอยา่งง่าย เช่น บริษทัของท่านมีจุด
ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย หรือ อุปกรณ์การลา้งมือหรือไม่ ก็ให้ส่งรูปภาพประกอบ เช่น รูป
ก าลงัลา้งมือ หรือ รูปเจลลา้งมือท่ีวางในส านกังาน ทั้งน้ี ในส่วนของการตรวจสอบโดยสมาคม
ฯ ไดมี้การตรวจสอบหมดแลว้ คงเหลือบางบริษทัท่ีไม่สามารถให้ผ่านได้ เน่ืองจากส่งภาพ
เดียว ในหลายๆค าถาม 

 
 4.3 เปิด (ร่าง)มาตรการ ให้ต่างชาติเข้าไทยได้ โดยท่านนายกฯวชิิต ประกอบโกศล รายงานให้

ทราบ ทางกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดมี้ประชุมร่วมกนั
หลายคร้ัง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มท่ีตอ้งถูกกกัตวั 14 วนั ใน State Quarantine ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ีเป็นนักธุรกิจ นกัลงทุน ท่ีมีกิจการในประเทศไทย ประมาณ 700 คน กลุ่มใช้แรงงาน 
ประมาณ 22,000 คน กลุ่มชาวต่างชาติท่ีมีครอบครัวเป็นคนไทยโดยอาศยัอยูใ่นไทยประมาณ 
2,000 คน และกลุ่ม Medical and Wellness Tourism หรือกลุ่มนกัท่องเท่ียวดา้นการแพทยท่ี์มา
เขา้โรงพยาบาลในไทย ประมาณ 30,000 คน ดงันั้น เห็นวา่ หากกลุ่มท่ี 1 เขา้มาแลว้เรียบร้อยดี 
ก็จะเขา้ไปสู่กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีไม่ตอ้งถูกกกัตวั 14 วนั แต่ตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีเฉพาะ ไดแ้ก่ กลุ่ม
นกัธุรกิจ นกัลงทุนท่ีเขา้มาเจรจาธุรกิจ หรือประชุมในระยะสั้นๆ กลุ่มท่ีเป็นแขกของรัฐบาล 
หรือส่วนราชการมาระยะสั้นๆ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางตามโครงการ Travel Bubble จีน ญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต ้โดยกลุ่มท่ี 1 ก าลงัเสนอต่อ ศบค. และให้เร่ิมด าเนินการไดเ้ลย แต่กลุ่มท่ี 2 จะตอ้ง
ผา่นการประเมินสถานการณ์และพิจารณาอีกคร้ังต่อไป 

 
 4.4 การน าเสนอท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Travel Bubble โดยท่านนายกฯวิชิต ประกอบโกศล 

รายงานให้ทราบ ตอ้งเป็นการจบัคู่กบัประเทศท่ีปลอดภยัแลว้ ในกลุ่ม 20 ประเทศซ่ึงเป็นสี
เขียว  คือ ปลอดภยัแลว้ 

 
 4.5 โครงการก าลังใจ มอบให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
(อสส.) จากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ผา่นแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทย โดย
ใหง้บประมาณน าเท่ียวแก่ผูป้ระกอบการ รายละไม่เกิน 2,000 บาทต่อหวั ออกแบบแพก็เกจน า
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เท่ียว จ านวน 2 วนั 1 คืน มีอาหารให้อยา่งนอ้ย 3 ม้ือ(รวมม้ือเชา้ในโรงแรมแลว้) ตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563 เบ้ืองตน้ ทางททท.ใหส้มาคมฯรวบรวมรายช่ือสมาชิกท่ีสนใจเขา้
ร่วม ส่งให้ททท.ภายในวนัท่ี 29 มิ.ย.63 แต่ทั้งน้ี ก าลงัรอแบบฟอร์มการสมคัรจากทางสภา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) และ แพลตฟอร์มจาก ททท. โดยจะแจ้ง
อพัเดทใหส้มาชิกทราบอีกคร้ัง 

 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระที ่ 5 การบรรยายพเิศษ จาก ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
  หัวข้อ  SME D Service เสริมแกร่ง SMEs ท่องเที่ยวไทยเข้าถึงแหล่งทุน ภายใต้โครงการ 
  “ สินเช่ือรายเล็ก Extra Cash ”  โดย คุณจิดาภา  น่ิมน้อย  ผู้จัดการเขต 23 และคุณวนัสภัทร์  
  แสงชัน  ผู้จัดการอาวุโส 

โครงการสินเช่ือ Extra Cash มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่อง และ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานให้กบัผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID -19 

 ใหกู้ไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน 3 ลา้นบาทต่อราย 
 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามค ้าประกนั 
 เงินกูร้ะยะยาว - มีระยะเวลา 5 ปี ในอตัราดอกเบ้ีย ปีท่ี 1-2 จ านวน 3% ต่อปี ปีท่ี 3-5        

MLR+1% อตัราในปัจจุบนั คือ 7.75 ต่อปี 
 Front end Fee จ  านวน 1% และ 2%ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 
 Pre-payment Fee จ  านวน 2% ภายใน 3 ปี 
 คุณสมบติัผูกู้ ้ดงัน้ี 

1. เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ บุคคลสัญชาติไทย 
2. ถือหุน้เกิน 50% 
3. รายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี 
4. ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
5. ตอ้งไม่มีประวติัปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ในช่วง 12 / เดือนก่อนยืน่กู ้
6. ช าระหน้ีปกติติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
7. ไม่ใช่ลูกหน้ี Refinance 
8. หน้ีเดิม ไม่เป็น NPLs ณ วนัยืน่กู ้ 
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การเตรียมพร้อมก่อนขอสินเช่ือ คือ เดินบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ รักษาเครดิตใหดี้ท่ีสุด เก็บเอกสาร
ทางการคา้ไวใ้หดี้ ขอสินเช่ือใหเ้หมาะสม และเตรียมแผนธุรกิจ  

 
มติการประชุม รับทราบ 

 
วาระที ่ 6  น าเสนอสินค้าใหม่ทางการท่องเทีย่ว 

6.1 โรงแรมปร๊ินซ์ สวีท เรสซิเด้นท์ บาย ปร๊ินซ์ พาเลซ โดยคุณสมชาย มีศรี ท่ีปรึกษาโรงแรม 
รายงานอพัเดทในส่วนของห้องพกัและฟังกช์ัน่รูมต่างๆใหท้ราบดงัน้ี 
  โรงแรมฯ ประกอบไปดว้ย 4 อาคาร มีทั้งหมด 744 ห้อง มีอาคารรองรับเฉพาะกรุ๊ป
ได ้เช่น กรุ๊ป incentive จ  านวน 2 อาคารๆละ 160 หอ้ง รวมทั้งหมดเป็น 320 หอ้ง ในช่วงการเกิด
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 น้ี ทางโรงแรมฯไดมี้โอกาสปรับปรุงรีโนเวทใหม่ โดย
เปล่ียนจากการปูพรม เป็น พื้นไมล้ามิเนต ซ่ึงขณะน้ี คืบหนา้ไปมากกวา่ 50% และจะพยายามให้
เสร็จภายในไตรมาส 3 โรงแรมฯ รับได้ทั้งลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มออนไลน์ กลุ่ม Leisure กลุ่ม B2B 
กลุ่ม F.I.T. หรือ กลุ่มยอ่ยต่างๆ 
  จุดแขง็ท่ี 1 คือ การบริหารฝ่ายขาย โดยคุณอร่ามศรี หรือ คุณจุ๋ม 
  จุดแข็งท่ี 2 คือ มี function room ถึง 14 ห้อง ตวัอย่างเช่น ห้องจัดเล้ียงของงาน
ประชุมสมาชิก ATTA วนัน้ี เรียกว่า ห้องปร๊ินซ์พาเลซ 2-3 ซ่ึงบรรจุไดก้ว่า 400 ท่าน รองรับ
การจดังานประชุม สัมมนา งานแต่งงานไดทุ้กรูปแบบ ในเดือนกนัยายน มีลูกคา้จองคิวจดังาน
แต่งงานถึง 10 คู่ มีสถานท่ีรองรับกรุ๊ปแบบส่วนตวัได ้มีหอ้ง breakout อีกมากมาย 
  จุดแข็งท่ี 3 คือ มี outlet 8 ท่ี ในห้องอาหารจีน ช่ือไชน่าพาเลซ ชั้น 32 ซ่ึงเป็นเมน
หลกั ต่อมาเป็นหอ้งอาหารไทย ชั้น 31 ช่ือ ครัวมหานาค มีโคโค่นทับาร์ ท่ีติดกบั สระวา่ยน ้ า ซ่ึง
จะเป็นช่วงไฮซีซั่นในเดือนตุลาคม ถึง มกราคม ของทุกปี โดยมีตลาดยุโรปเป็นหลัก ด้าน 
facilities ของโรงแรมฯ ท่ีมีสมาชิกอยู ่100 ราย คือ ฟิตเนส และปัจจุบนัน้ี มีบริการเดลิเวอร่ีฟู้ ดส์ 
รวมทั้งเมนูอาหารญ่ีปุ่นท่ีมาจากภตัตาคารของโรงแรมเองดว้ย 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
วาระที ่ 7 เร่ืองอืน่ๆ 

 ดร.สุมาล ี ว่องเจริญกุล เลขาธิการ แจ้งประชาสัมพนัธ์ ขอความร่วมมือจากท่าน
สมาชิกทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการส ารวจความคิดเห็นต่างๆใหก้บัหน่วยงาน
ของภาครัฐ ในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อดา้นธุรกิจน าเท่ียวดว้ย 
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 ดร.สุมาล ี ว่องเจริญกุล เลขาธิการ แจ้งให้ทราบ ตามท่ีสมาคมฯยงัไม่ไดมี้การจดั
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีน้ี ซ่ึงตามมาตรการของภาครัฐ อนุญาตใหส้มาคมฯขยายระยะเวลา
จดัไดถึ้งเดือน สิงหาคม 2563 ทั้งน้ี ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ขอน าไปพิจารณาเป็นการ
ภายในก่อนวา่จะจดัในเดือนกรกฎาคม หรือ สิงหาคม 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ดร.สุมาล ี ว่องเจริญกุล เลขาธิการ แจ้งประชาสัมพนัธ์ ช่องทางรับขอ้มูล ข่าวสาร 
จากสมาคมฯ เพิ่มเติมจากอีเมล info@atta.or.th และทาง facebook fan page : ATTA Thailand 
( Non - profit organization ) โดยท่านสมาชิกฯ สามารถแอดไลน์ไดท่ี้ ไอดี @attathailand  
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

**************************************************************************************** 

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
นางสาวกลุสตรี  ข่มอาวธุ  จดบนัทึกการประชุม 
นางสาวนภาวรรณ  บุญพวง ตรวจทานการประชุม 


